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FYNDA I BT-BUTIKEN!
BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och 18.30 måndag till torsdag,

ELLER om man ringer eller mejlar och kommer överens om en annan tid,
det är inget problem. Tfn 08-650 61 61, katt-bridge@comhem.se. 

 Bord - Budlådor - Brickor - Kortlekar - Böcker - Datorprogram - TOPS 
Presentartiklar - Porslin - Choklad - Godis

Vårt sortiment finner du också på:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

08-310 410    Sveavägen 53, Sthlm    www.gostay.se

För endast 6795:- per person får ni:
– Direktflyg Arlanda – Kreta tur & retur.
– Transfer mellan Chanias flygplats och Hotell Sirios Village, tur & retur.
– Del i dubbelrum på fyrstjärniga Sirios Village där även spelet sker.
– Frukost, middag och eftermiddagskaffe varje dag (övrig dryck tillkommer).
– Halvdagsutflykt. 
– Spelledning under rutinerade ledaren Kerstin Strandberg (tel. 08-668 78 01).
– Spelavgift 500:- tillkommer, varav 50% återgår som prispengar.
– Tillägg: 1300:- enkelrumstillägg, Avbeställningsskydd 200:- (frivilligt).

Resans datum: 22-29 maj 2008
Ring 08-310 410, eller se www.gostay.se för mer information

En härlig vårvecka på Kreta med bridge, sol och nöjen! 
Kreta har en lång säsong med sol och värme som sträcker sig 
mellan april och november. Utöver solen och de långa stränderna 
erbjuder Kreta också en mycket rik historia.

Under resan bor vi på det fina fyrstjärniga hotellet Sirios Village, 
beläget i den trevliga byn Kato Daratos nära Chania stad.

Bridgeresa till Kreta 
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Helsida	190x250	 5.700:-
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1/3	-	sida	190x80	 1.990:-
1/6	-	sida	60x122	 1.170:-
1/12	-	sida	60x58	 560:-

Övrig	spalt	mm	12:-/mm

PASS	är	en	medlemstidning	för	
BK	 S:t	 Erik.	 PASS	 utkommer	
med	fyra	nummer	per	år.

Tidningens	satsyta	är	19/x250	
mm	och	spaltbredd	58	mm.

Utgivningsdagar	 1	 mars,	 1	
juni,	1	sept,	1	dec	med	manus-
stopp	1	månad	innan

Varje	 nummer	 av	 tidningen	
innehåller	 normalt	 sett	 16	
sidor.

Som	periodisk	skrift	är	PASS	
befriad	från	moms	och	reklam-
skatt.

För	annonsering	i	PASS	kon-
takta	 redaktör	 Thomas	 Lars-
son,	070-999	52	79,	e-post	pass@
sterik.se

S:t Erik 60 år
– det ska vi fira!

Klubben fyller 60 år i 
april och vi hoppas att så 
många som möjligt vill 
komma till jubileums-
festen lördagen 5 april. 

Tora Philip

Kan 400 personer komma till Julkul 
så vore det väl roligt om nästan lika 
många kom på festen.

Vi har väldigt många trevliga med-
lemmar i klubben och en del är 
mycket trevligare när det inte är täv-
ling. De flesta av oss känner ju många 
i klubben men hur mycket hinner vi 
tala med varandra? Och oftast blir 
det ju så att var och en går hem till 
sitt direkt efter spelet. Ta chansen att 
få prata bridge med era kamrater i 
ligan eller medtävlare i partävlingar 
och dagspel en hel kväll. 

Klubben lottar ut ett antal festbiljetter 
till lag i ligan, 4-6 biljetter per serie 
och 2 biljetter till varje lag. Och klub-
ben har bjudit in att antal hedersgäs-
ter.

Richard Broberg som spelar i ligan på 
onsdagar men på festen är det musik 
som gäller. Brobergband gjorde 
sådan succé på förra årets fest att vi 
gärna vill att dom spelar igen.

Kockarna heter Patrik Nilsson och 
Tom Fredriksson. Det serveras väl-
komstdrink, 3-rätters middag med 
varm mat vid sittande bord. Menyn: 

Lättrökt lax med jungfrusallad, 
nobisdressing samt fänkålskru-
tonger
Ventrechelindad gödkalvstournedos 
med getost- och rosmarinvelote ser-
veras med citronrostade primörer
Champagnemousse serverat i glas 

med hallon/pistagenöt och choklad-
ganache

Du som inte brukar gå på fest kom på 
jubileumsfesten! Och du som brukar 
komma, missa för all del inte årets 
fest! Kom gärna hela laget! }

Kalender

Mars
19	 Pro-Am.	Arr.	STOJ
21	 Långfredag.	Rallyavslut.	
	 Stockholmsrallyt.	Se	sid	7.
	 arrangeras	av	Korpen	
24	 Annandag	påsk.	
	 KM-Individuellt
	 11.00	-	18.00,	(Silver)

April
5	 Klubbfesten	 (inget	 lördags-	
	 godis	denna	dag).	Se	sid	10.	
19-20	DM-Final	par
29	 Vårkul,	24	brickor,	
	 18.30	-	22.30	ca	200	par.

Maj
17	 Guldpartävling	IAF
	 52	brickor	10.30	-	19.00
26	 Sommarserien	börjar
	 18.30	-	22.30	varje	måndag
	 och	torsdag	tom	14/8
28	 KM-par	 mindre	 rutinerade		
	 21	brickor,	18.30	-	22.00

Juni
3	 Gröna	hissen	lag	24	brickor		
	 18.30	 -	 22.00	 varje	 tisdag		
	 tom	12/8
4	 Sommarspel	 för	 mindre		
	 rutinerade	 21	 brickor	 varje		
	 onsdag	tom	13/8

Dagbridgespelet	 i	 sommar	
kommer	 att	 anslås	 på	 klubbens	
hemsida	och	i	klubblokalen.	}
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S:t Erik har en lång tra-
dition av fint arrang-
erade Guldtävlingar och 
lag-guldet sista helgen i 
januari var som vanligt, 
bra arrangemang, bra 
standard på motstån-
det och nu fattades det 
bara att vi i lag ”Gul-
liga Gumman” spelat 
och bjudit bra så att vi 
vunnit skiten när jag 
lovat redaktör Larsson 
att rapportera från täv-
lingen.

Katarina Midskog - Stockholm

Men man kan inte få allt!!! Vi käm-
pade väl och ni ska få er några gråt-
brickor till livs!!!!

Denna gång var lag-guldet också 
OBS III, så efter denna tävling skall 
kaptenerna/UK ta ut landslagen till 
sommarens EM och OS i alla klas-
serna. Så det var mer än bara ära, 
prispengar och guldpoäng på spel för 
en stor del av fältet.

Den första intressanta brickan dök 
upp redan i första matchen, och så 
här kommenterar Anders Morath 
den: KÖP 2 BETALA FÖR 1

Syd öppnade med 1 hjärter-nord 
svarade 2 NT och syd bjöd 3 klöver 
minimum varpå nord avslutade bud-
givningen med 4 hjärter. Anders satt 
öst och såg partner Bengt–Erik spela 
ut ruter sju. Spelföraren maskade 
med damen, fortsatte med hjärter 
till ess och mera hjärter som ducka-
des till Anders nia, Bengt-Erik hade 
under tiden högmarkerat spadern 
med trean. Anders berättar: Vi har 
principen att om möjligt försöka kom-
binera styrkemarkering och längd-
markering, så när vi har fem eller fler 
kort i färgen styrkemarkerar vi med 
lägsta från jämt antal, näst lägsta 
från udda antal. Om Bengt-Eriks 
högmarkering var för esset hade vi 
straffen klar, men tänk om det var 
kungen han hade! Jag visste alltså att 
partner hade sex spader, en hjärter, 
troligen fyra ruter och följaktligen 
två klöver. Det innebar att spelföra-
ren hade fyra klöverstick (även om 
partner skulle ha JT så kan min nia 
maskas ut), två ruterstick och eventu-
ellt ett spaderstick, summa sju stick, 
och därför behövdes tre trumfstick 
för hemgång. Detta kunde jag för-
hindra genom att ”sälja” ett av mina 
tre säkra trumstick genom att spela 
kungen och en hjärter till. Visserli-
gen fick jag ett stick mindre i trumf, 
men vi fick två civilstick istället och 
en straff i kontraktet.

I partävling hade spelföringen varit 
helt OK, den leder oftast till över-
trick, men i lagtävling bör man ”sätta 
sig” på hemgången genom att överge 
trumfen efter att ha tagit för esset, 
och i stället bara spela sidofärgerna 
och låta försvaret få tre trumfstick 
analyserar Anders.

Men hur skall man spela efter 
en lite ”vildsintare” budgivning, vi 
kommer nu till avdelningen ”Gulliga 
Gumman” har otur (vilket ni säkert 
redan räknat ut). Vid vårt bord hop-
pade väst in med två spader i zon 
mot ozon efter att Syd öppnat med en 
ruter (11-13 NT eller naturlig ruter-
hand), Nord bjöd x och fick 3 hjärter 

i svar från syd, 3 spader (bra hjärter-
höjning - i fall partner har naturliga 
ruter handen kanske vi har slam), 
men syd bjuder bara fyra hjärter 
(11-13 NT oftast) som passades runt. 
Nu får du ruter sjuan ut och skall välja 
väg, sitter hjärtern 3-2 och utspelet är 
en singel skall man ta esset, stjäla två 
spader och spela ess-hacka i trumf för 
jämn hemgång. Men sitter ruterkung 
rätt och trumfen fyra-ett skall man 
maska och sedan spela som Anders 
förslår. Som alla redan förstått gis-
sade spelföraren på att inhoppshan-
den hade en singel och gick straff. 
Men visst var det snyggt av Anders 
att ”ge” bort ett trumfstick .

Nästa intressanta bricka är denna:

Johan Upmark var som nord spelfö-
rare i sex hjärter och fick ruter sex 
i utspel. Han kunde räkna in fyra 
hjärterstick, ett ruter, ett spader, två 
klöver samt tre ruterstölder för elva 
stick och diverse chanser för ett tolfte 
fanns. Maska i ruter eller spader, klö-
verfärgen fördelade fyra-fyra hos 
försvaret eller att någon fastnar på 
trumfesset singel!!!!

Budgivningen får man ofta lite tips 
ifrån, så ock denna. Efter pass från 
väst-en hjärter från nord-en spader 
från öst valde Per-Ola Cullin som 
syd att utgångskräva med 2 NT (4 
klöver hade varit naturlig färg och 
hjärterstöd) och Johan svarade 3 NT, 
som visar lite tillägg och rutersingel. 
Fyra klöver kontrollbud följdes av 

Favoritseger i Lagguldet

3. Syd [ 5
Öst-Väst ] D 8 6 2
  { E D 4 3 2
  } E D 6
[ K 10 8 6 4 3   [ D kn 2
] 5    ] K kn 10 9
{ K 9 7 6  ¤  { kn 10  
} 10 3    } 9 5 4 2
  [ E 9 7
  ] E 7 4 3
  { 8 5
  } K kn 8 7

20. Väst [ E D
Alla ] D 8 5 4 3
  { 7
  } E K 8 5 3
[ kn 5    [ K 9 8 6 2
] 10 7    ] E
{ K 10 4 3  ¤  { kn 8 6 2
} D kn 6 4 2    } 10 9 7
  [ 10 7 4 3
  ] K kn 9 6 2
  { E D 9 5
  } ----
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blackwoodkanonen från Johan och 
Per-Ola visa upp sina två ess och klö-
verrenons med sex klöver och så var 
man i sex hjärter.

Att maska i spader var i alla fall ute-
slutet och att maska i ruter går bort 
enligt lagen om att det är för tråkigt 
och gå straff i stick ett!!! Så Johan spe-
lade på att klöverfärgen uppförde sig, 
eller att ruterkungen skulle ”ramla”, 
eller att utspelshanden skulle fastna 
på ess-singel i trumf.

Upp med ruteress, ruter till stöld, 
klöveress och klöverkung med spa-
dersak, klöver till stöld och ruter till 
stöld. Mera klöver mot bordet och öst 
sakade spader (om han stjäl ”i luften” 
sakas bara en spader förlorare), så 
klövern stals och sista rutern stals 
högt på handen. Nu var det dags att 
spela en liten hjärter, och öst hade 
bara att erkänna sig besegrad.

Vad hade nu ”Gulliga Gumman” för 
otur på denna given då? Jo, vi satt på 
fel ledd! Vafalls, kan inte kärringarna 
följa normala tävlingsledarinstruk-
tioner? Jodå, så här var det:

Katt-Kathrine satt nord-syd och 
bjöd: pass från väst-en hjärter (5+) 
från nord-en spader från öst-fyra 
klöver från syd (renons, 4-stöd, 8-11 
hp). Nu kändes inte nords kort så bra, 
slam känns långt borta, syd måste ha 
i princip ess-kung i trumf och rute-
ress och då man skall stjäla tre klöver 
måste trumfen sitta två-två, så brickan 
las ner i fyra stillsamma hjärter med 
en övertrick. Vid andra bordet bjöds 
slammen och med samma utspel som 
Johan fick var det inget problem för 
spelföraren att gå hem. Att spela ut 
ess-singel i trumf mot slam var det 
bara två utspelare som klarade och 
blev belönade, det ena paret  bestod 
av tidigare damlandslagskollegor 
och de var med när det begav sig!!! 
Vid OS-92 missade jag ess-singel mot 
slam och fick se partner täcka damen 
med kungen! Ridå! Året efter blev 
jag slutspelad i EM-93 så nu förstår 
alla vad jag spelar ut med ess-singel 
i trumf .

Utspelsproblem är alltid intressant, 
och tyvärr inom är utspelsteknik 
ganska styvmoderligt behandlat i lit-
teraturen. Nu påstår jag inte  att man 
ALLTID ska spela ut ess-singel mot 
slam, jag bara noterar bara att en viss 
empiri och skiftade stolar i denna 

match  hade gjort susen. 
Sedan såg jag att stackars Pontus 

Silow var den ende som fick ”käka” 
hjärterkung i utspel mot fyra spader, 
alla vi andra startade intet ont anade 
med vår rutersingel och så var det 
kontraktet hemma.( Bricka 24  i 
kvalet)

Vidare måste jag givetvis berömma 
tävlingsledningen för ett superbt jobb, 
med scorer och brickor och numera 
även utspelskort! Vilket givetvis gör 
analyserna roligare, även om man 
inte alltid begriper vad som hänt.

Vi gratulerar Sweden Yellow till 
segern och säger: Håll i hatten, nästa 
år är det nya brickor! }

A-finalen, Lagguldet 2008 

1) Sweden Yellow ................................................................................... 120
Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath, Per-Ola 
Cullin - Johan Upmark, BK S:t Erik, BK S:t Erik

2) Veni Vidi Vici  ..................................................................................... 111
Sven Åke Bjerregård - Johnny Östberg, Mats Axdorph - 
Christer Bjäring, BK S:t Erik, BK S:t Erik/Örebridgen

3) Strategen ............................................................................................. 108
Gunnar Elmroth - Bengt-Göran Olofsson, Leif 
Trapp - Rob Walker, Storsjöbygdens BK

4) Saras pojkar ........................................................................................ 104
Pontus Svinhufvud - Per Lindström, Sara Sive-
lind -  Katrineholms BA, Grangärde BS/

5) Estonia ................................................................................................. 104
 Tiit Laanemäe - Maksim Karpov, Leo Luks - Lauri Naber
6) Sweden Blue ....................................................................................... 104

Ulf Nilsson - Frederic Wrang, Peter Bertheau - Fredrik 
Nyström, Anderstorps BK/BK S:t Erik, BK S:t Erik

7) TopBridge .............................................................................................. 97
Björn Wenneberg - Ronny Ovesson Ejnell, Jan-Erik 
Åsmo - Göran Selldén, ABB BK/BK Lyx, BK Lyx

8) PACT...................................................................................................... 92
Pia Andersson - Tobias Törnqvist, Arvid Wikner -  
Cecilia Rimstedt, BK Everfresh, BK S:t Erik/BK Everfresh

IAF från A-finalen 

1,09   Per-Ola Cullin - Johan Upmark Sweden Yellow1) 
0,72   Peter Bertheau - Fredrik Nyström Sweden Blue2) 
0,64   Leo Luks - Lauri Naber Estonia3) 
0,55   Mats Axdorph - Johnny Östberg Veni Vidi Vici4) 
0,41   Sara Sivelind - Snorri Karlsson Saras pojkar5) 
0,35   Bengt-Göran Olofsson - Rob Walker Strategen6) 
0,04   Björn Wenneberg - Göran Selldén TopBridge7) 
0,02   Sven Åke Bjerregård - Christer Bjäring Veni Vidi Vici8) 

   E x T r A ! ! !
Årsmöte!

30 mars, Klockan 13.00 
i klubblokalen.

Avhandlas
1. Val av ny ordförande.

Valberedningens sammankal-
lande ordförande heter Catarina 
Widgren som gärna tar emot för-
slag på kandidater. Mobil 073-572 
74 49, e-post catarinaw@mac.com

Röstberättigad är alla medlem-
mar i BK S:t Erik.

Välkomna, vi bjuder på kaffe.
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Under Trettonhelgen 
var det i vanlig ordning 
silvertävling för de som 
känner sig manade efter 
all julskinka. PASS var 
givetvis på plats.

Elena Ström - Solna

För i tiden firades 6 januari (dagens 
trettondag) till minne av Jesus uppen-
barelse. Det var dags att skrapa de 
sista resterna av skinkbenen och 
revbensspjällen, stjärngossar gick på 
tiggarstråt från gård till gård, Mor i 
huset sprang runt med en sopkvast 
för att köra ut julen. Folk gick på 
gudstjänst. Dessa traditioner är inte 
lika levande bland bridgespelare 
idag. För oss innebär Trettondags-
helgen bara en sak - en silvertävling. 
Man har fått nog av gamla TV-repri-
ser och fermenterad champagne och 
ger sig iväg till St Erik för att jaga ral-
lypoäng och fina priser men framfö-
rallt att för att ha en trevlig kväll.

Sextiosex par är redo för spel. 
Atmosfären är avslappnad och humö-
ret hos de flesta är på topp. Efter 
tre ronder plötsligt fattar TL Göran 
Sallstedt mikrofonen och meddelar 
indignerad att det går alldeles för 
långsamt och snart kommer han att ta 
hårda åtgärder.  Speltempot skruvas 
upp dramatiskt.  Budgivningen blir 
mindre raffinerad och vid vårt bord 
stjäl motståndaren med spader och 
begär sitt stick då hjärter är trumf. 

Vad har ni för utspel? frågar jag 
som spelförare.

Varierande. Det står ju på lappen.
Vad menas med varierande?
Ingenting. Du får lista ut själv hur 

vi spelar.
Tidsbristen och anstränganden att 

lista ut alla oidentifierade finesser 
hos motståndarna gör att vi havere-

rar på en bricka och kommer till ett 
bisarrt slutkontrakt.

 
Min partner Erik Åsbrink spelar fyra 
hjärter som Nord. Öst börjar med 
ruter Ess och när han ser trean från 
partner bestämmer han sig för att 
göra proceduren kort. Om Väst har 
hjärter tio är det rätt att fortsätta 
med Kungen och ge partner en stöld. 

11. Syd [ K 7 4 2
Ingen ] 9 6 3 2
  { 7
  } E K 7 3
[ E 9 8    [ kn 10 6
] 10 5    ] kn 8 7 4
{ D 10 3  ¤  { E K 9 2
} kn 10 9 8 4   } 5 2
  [ D 5 3
  ] E K D
  { kn 8 6 5 4
  } D 6

Yvonne strippade sina lagkamrater
i  T r E T T o n d A G S h E L G E n

Sedan tar hjärter knekt beten. I själva 
verket själ Erik Kungen och spelar 
liten spader till Dam och Ess. Klöver 
vändan går till Damen på bordet och 
en tredje ruter fäller Västs Dam. Nu 
är det bara att spela trumf tre gånger 
och kasta en förlorare i spader eller 
klöver på en hög hjärter. På Knekt 
och åtta i ruter försvinner de andra 
två förlorare i de svarta färgerna och 
försvaret kan nu ta bara för sin hjär-
ter Knekt.

Just när vi har hittat rätt speltempo 
efter 21 brickor annonseras det en 
timmes rast.  Jag passar på att titta 
runt i den ombyggda lokalen. Cafete-
rian ser snygg ut under den nya regin. 
En pepparkaka kostar sex spänn. Jag 
går till rökmodulen för att ta ett bloss.  
”Rökmodul”– vilket sofistikerat ord! 
Visste ni att den lilla hytten dit alla 
rökare springer stup i ett kallas så?

Trettio minuter kvar till andra 
halvlek. Folk sitter och diskuterar 

Yvonne gillar att 
spela bridge efter-
som det finns så 
många fina ekivoka 
begrepp
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brickor.
Nej, det går inte att spela hem fyra 

spader! – säger Björn Borin bestämt. 
Yvonne Flodqvist som sitter bredvid 
och avnjuter en stor räckmacka ser 
förvånad ut. 

Jasså, jag tog ju tio stick.
 

Yvonne fick hjärter Ess ut och ruter 
i vända som hon vann på handen för 
att stjäla en hjärter. Klöver till Esset 
och en ny hjärter stöld. Sedan spe-
lade hon spader Knekt. Syd vann med 
Esset men ingen vända kunde beta 
fyra spader nu. Syd spelade ruter och 
Yvonne fortsatt med en tredje hög 
ruter till stöld och överstöld. Nu spe-
lades tre höga klöver som Syd kunde 
bekänna på. När sista klövern stals 
på handen hade både Väst och Syd 
två spader var och fick var sitt stick. 
Som Björn påpekade senare skulle 
det bästa försvaret vara att efter hjär-
ter Ess fortsätta med trumf som Syd 
tar med Esset följd av spader Dam 
som täcks med Kungen. Nu kan Väst 
stjäla bara en hjärter med spader 
Knekt men när Syd kan bekänna på 
tre ronder klöver, kastas en hjärter 
förlorare från handen och slutligen 
får försvaret bara ett stick till på 
spader tio.

Bra spelat, Yvonne! säger jag, du 
har läst sitsen perfekt och strippat 
fienden i alla färger. 

De var inte fienden utan mina gamla 
lagkamrater Tommy Eneqvist och 
Sven-Owe Andersson, som jag strip-
pade, svarar Yvonne. Äntligen fick 
jag ett tillfälle att göra det! Synd bara 
att jag tog 10 stick när jag inte bjöd 
utgång utan stannade i tre spader.

Efter 42 brickor kommer resultatlis-
tan och vi applåderar pristagarna:

Bengt-Erik Efraimsson 1) 
Mats Axdorph
Mikael Arnberg 2) 
Göran Hammarström
Peter Backlund – Anders Morath3) 
Johan Linander – Ragnar Unge4) 
Sven-Owe Andersson 5) 
Tommy Eneqvist
Per Lundqvist – Hans Vestergren 6) 

Dags att åka hem. I den kalla januari-
natten dansas julen ut. }

Moskogen
2008

Välkommen till  
weekend-bridge i  

Moskogens anläggning 
utanför Leksand under 

Kristihimmelfärdshelgen, 
torsdagen den 1 maj till 

söndagen den 4 maj 2008.

Kostnaden för inkvartering, 
frukost och 

middag är 1500 
kr per person 
i dubbelrum. 
Enkelrums-
tillägget är 

300 kr.

Startavgiften för hela week-
enden (3 partävlingar) 
är 300 kr per person.

Program

Observera tiderna! Den 1 
och 2 maj börjar vi spela 

kl. 16:00. Den 3 maj börjar 
vi spela kl 15:00. Middagen 
serveras varje dag kl. 20:00.

Hela restaurangen samt 
spellokalerna är rökfria.

En Boccia-turnering plane-
ras att starta under fredag-

förmiddagen den 2 maj.

På kvällen efter midda-
gen fredagen den 2 maj

hålls en musikfrågetävling.

Hjärtligt välkomna
Lillan och Hasse

Anmälan kan göras på 
telefon 08-862899

OBS! Även om Du har 
föranmält dig till vårens 

weekendbridge vill vi att du 
bekräftar denna anmälan. 

inbjuder till:

Lång-
fredags-

silver
21 mars kl. 11.00 – 18.00 

Silver Par.
Stockholmsrally

i BK S:t Eriks lokaler
på Kungsholmen

Startavgift: 150:-SEK/
Spelare

En timmes lunchrast.

Anmälan till: henning 
deichmann 0705 66 41 73

henning.marina@telia.com

eller: förbundet svensk 
bridge/mina sidor/
mitt distrikt/klub-
bar och speldagar/
Sthlms Korp.bridge

Tävlingen är öppen för alla!

hjärtligt Välkomna!

PS. Vid anmälan, ange ditt 
medlemsnummer! dS.
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Världsmästarseger i silvertävlingen
A n n A n d A G S S i L V E r  P Å  S : T  E r i K

Passredaktionen hade 
välbehövlig semester 
från både det ena just 
denna dag. Men vid 
ett svagt ögonblick så 
lovade Janne och olle 
några brickor från täv-
lingen.

Thomas Larsson, Olle Wademark 
och Janne Selberg - Stockholm

Janne börjar. ”Olle och jag fick direkt 
en föraning om att tävlingen kunde 
sluta bra. Vi mötte Berik och Bankrå-
naren i första ronden.”

Bankrånarn spelade ut hjärterfyra 
enligt 11-regeln mot 3NT. Partnern 
markerade med hjärtertvå. Jag spe-
lade i andrastick ruter till esset och 
fortsatte sedan med spaderfem. 
Johnny (Bankrånarn) tog för spa-
derkung och gick sedan ned i boxen, 
varpå han fortsatte med klöveress. 
Partnern markerade med klöversex 
och spelföraren följde med klöver-
sju.

Johnny, Bankrånarn, hoppades, inte 
alltför orimligt, att partnern hade 
ruterknekt eller dam tredje / fjärde 
i hjärter och fortsatte med hjärter. 
Det försvaret gav 10 stick, och 89% 
till oss på brickan. Hade Bankråna-
ren valt en försiktigare klöverknekt 
i stick fyra, hade det endast gått att 
åstadkomma 9 stick, vilket gett 55%.

På bricka 20 mötte Olle och Janne 
systrarna Strandberg.

   Slutresultat i Annandagssilver, 41 par

65.60	 Jan	Selberg	-	Olle	Wademark	 BK	S:t	Erik1)	
	63.10	 Anders	Palmgren	-	Björn	Wenneberg	 ABB	BK2)	
	62.96	 Mikael	Lindblom	-	Mari	Lindblom	 BK	S:t	Erik3)	
	62.62	 Margaretha	Norbäck	-	Lars	Norbäck	 Lidingö	BK4)	
	62.47	 Sven-Owe	Andersson	-	Peder	Olrog	 BK	S:t	Erik5)	
	59.96	 Andreas	Enblom	-	Johan	Karlsson	 BK	S:t	Erik6)	
	59.90	 Hans	Kvick	-	Christer	Eriksson	 BK	Svanslös	-	Upsala	BS7)	
	58.37	 Tommy	Eneqvist	-	Åke	Hägglund	 Tyresö	BK	-	BK	S:t	Erik8)	
57.49	 Inga	Wästeby	-	Lennart	Wiklander	9)	 BK	S:t	Erik	-	Stjärnskottens	BK
	57.46	 Johnny	Johansson	-	BE	Efraimsson	 Malungs	BK	-	BK	S:t	Erik10)	

20. Väst [ 6 4
Alla ] D 10 8 7 6 5 3
  { K 10 2
  } 3
[ 5 2    [ E K D 7 3
] kn 9 2    ] ---
{ E 5 3  ¤  { kn 8 6 4
} K D kn 6 2   } E 10 7 5
  [ kn 10 9 8
  ] E K 4
  { D 9 7
  } 9 8 4

1. Nord [ 8 5
Ingen ] D 8 5
  { E kn 3
  } K 8 7 5 2
[ E 7 3 2    [ K kn
] 10 7 3 2    ] kn 9 6 4
{ 6 5  ¤  { 9 7 2
} 9 6 4    } E kn 10 3
  [ D 10 9 6 4
  ] E K
  { K D 10 8 4
  } D

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
 Berik Janne Bank- Olle
  Selberg rånarn Wademark

    1 [
 pass 1 NT pass 3 {
 pass 3 NT pass pass
 pass

Janne fick en lätt resa i 3 NT. Olle brukar fråga - vem är världs-
mästare egentligen?
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Öst-Väst spelar 6}. Efter hjärtersex i 
utspel så var det dags att välja spel-
sätt.

Gudrun valde ett orätt (norrländ-
ska) spelsätt. Vad hade du valt?

Olle beskriver nästa bricka. ”Spa-
derknekt i disken Mart som vann på 
bordet och gissade fel i ruter när han 
spelade ruter till kungen. Jag fort-
satte med spader till Marts tia. När 
Janne kom in på ruterknekt ställde 
han sitt spaderstick. Mart tog ut sina 
ruter och spelade sedan en hjärter 
mot handen då Janne gick i med 
kungen och tog ut sin stora spader 
vilket skvisade Mart. Mart valde att 
singla klöveress då jag kunde singla 
klöverkungen. Efter hjärter till min 
tia kunde jag slå ut mig med klöver 
för en bet.”

Jag har även försökt fått en kommen-
tar till följande giv:

How Good is Your Bridge?

Pontus Silow - Tyresö

En trevlig bok för alla som gillar 
att lösa bridgeproblem. Första 
halvan täcker spelföringspro-
blem och andra halvan behandlar 

försvarspro-
blem (totalt 
96 problem). 
Andra halvan 
kan upplevas 
som något 
svårare, men 
det beror för-
modligen på 
att försvars-

spel i allmänhet är svårare.
Författarens förklaringar är 

genomgående mycket tydliga 
och utvecklande. Danny Roth 
lägger stor vikt vid att man bör 
använda sig av ett antal sunda 
rutiner vid bridgebordet – t ex att 
alltid räkna sina egna och mot-
spelarnas stick, skapa sig en bild 
av given, placera nyckelkort, pla-
nera kommande stick och visua-
lisera eventuella problem innan 
det är för sent.

Detta är en bok för bridgespelare 
som har kommit en bit på vägen, 
men som vill utvecklas ytterli-
gare – och Danny Roths bok hjäl-
per då till. }

37. Nord [ 8 6 5 2
Nord-Syd ] kn 10 6 4 2
  { 4 2
  } D 3
[ 9 7    [ E K kn 10 4 3
] E K D    ] 9 8 7 5 3
{ E kn 10 8  ¤  { 3
} E kn 10 4    } 9
  [ D
  ] ---
  { K D 9 7 6 5
  } K 8 7 6 5 2

29. Nord [ K 10 7
Alla ] D 9 8 5
  { K 9 8 3
  } E 7
[ D 8 4 2    [ kn 6
] K 2    ] E kn 10 4 3
{ kn 6 5  ¤  { E 2
} 10 6 3 2    } K kn 8 5
  [ E 9 5 3
  ] 7 6
  { D 10 7 4
  } D 9 4

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
 Janne Mart Olle Margareta
 Selberg Altmäe Wademark Thunberg

   1 ] pass
 1 [ pass 1 NT pass
 pass pass

Mot Janne och Olle så spelades  
5 spader för dubblad taxa med en 
straff. Misstänker att Janne fick båda 
sina långstick i hjärter och Olle antin-
gen en stöld eller för spaderdam. Ja, 
det var Nord som dubblade. Med 
sådan flax så kan man inte annat än 
vinna tävlingen. 

Fotnot: Just titeln refererar till Olle Wade-
marks Junior-VM guld i par med Stefan 
Solbrand. Nu är de inte de enda världmäs-
tarna från Sverige utan Cecilia Rimstedt 
och Sara Sivelind vann som bekant i fjol. 
Men några fler har vi inte. }

Bäste bridgevän!
Vi vill uppmärksamma dig på ett fan-
tastiskt erbjudande om en annorlunda 

och spännande bridgeresa till Kina! 
3okt-10okt alternativt 12okt.

Tävlingsledare och organisatör av bridgen 
är Thomas Larsson, f.d. Rikskonsulent på 

Svensk Bridge samt Björn Wenneberg.

Tel 060 538 538
info@euroochina.com
www.euroochina.com 

Master Class

Mikael Arnberg - Järfälla

En mycket bra bok för den mer 
skickliga bridgespelaren, men 
även den bridgespelare som är 
på väg att utvecklas har mycket 
att lära av denna bok skriven 

av Fred Gitel-
man.

Boken be-
står av givar 
från olika 
m ä s t e r s k a p 
där välkända 
bridgespelare 
valt att ta just 
den given som 
var så intres-
sant och med 

så många olika nyanser i spel-
förarens samt försvarets synvin-
kel.

I Master Class gäller det verk-
ligen att vara ”masterclass” för 
att lyckas lösa dessa uppgifter 
du får som spelförare med att 
ta med alla aspekter från utspel, 
budgivning samt vändor i försva-
ret för att lösa given. Du får även 
i efterhand sitta i försvarets knä 
för att skapa den illusion som 
får spelföraren att gå fel, vilket 
gör denna bok mer intressant än 
enbart spelföringsproblem. 

Detta är en bok jag starkt 
rekommenderar om man vill ge 
sig på en utmaning på högre nivå 
i bridgekonsten. }
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Boka in 5 april, 18.00 för då är det dags 
att fi ra Bridgeklubben S:t Erik 60 år.

Välkomstdrink

Trerätters sittande middag

Lättrökt lax med jungfrusallad, 
nobisdressing med fänkålskrutonger

Ventrèchelindad gödkalvstournedos 
med getost och rosmarinvelote 

serveras med citronrostade primörer

Champagnemousse serverat i glas 
med hallon, pistagenöt och chokladganache

Kaffe

Dans och underhållning 
till BrobergBand Live

Biljetter fi nns att köpa hos 
Café Harmoni på klubben tom 16 mars.

Pris 300 kronor

MISSA INTE ÅRETS 
KLUBBFEST! 
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Kockarna på klubbfesten
 
Patrik nilsson 32 år från Halmstad. I 
tjänst på Långbro värdshus
Tom Fredriksson 38 år från Karlstad. 
I tjänst på  restaurang Josefina. 
  
Att samla på sig kunskap erfaren-
het, är och förblir en av de viktigaste 
ingredienserna i lyckad matlagning.
Från en rad av kända och erkänt 
duktiga krögare, har vi igenom åren 
byggt upp en stor kunskapsbank. Ett 
aplock:

Halltorp gästgiveri. Öland 
Sjömagasinet. Göteborg 
Gondolen. Stockholm 
Högsbo. Sandviken 
Fina fisken. Trosa 
Villa källhagen. Stockholm 
Långbro värdshus. Stockholm 
 
Hög kvalitet och stor känsla för detal-
jer, alltid gästen i focus. Borgar för 
att ni ska få en trevlig afton. Tack för 
förtroendet och smaklig spis. }

BK S:t Erik
–  E n  K o r T h i S T o r i A
S:t Erik bildades för 60 år sedan av några entusiastiska bridgespelare som 
var missnöjda med att det fanns privatekonomiska intressen i de klubbar där 
de spelade. De tyckte att ”de fick för lite för pengarna” och  att det bildats 
”inre cirklar” som tillskansats sig fördelar av olika slag. Därför bildade man 
en ideell förening. Redan från första säsongen skapade man ett ligaspel och 
det har sedan dess utgjort ryggraden i klubbens verksamhet. 

nedan följer lite fakta och årtal

1948 8 april första årsmötet. Ligan startar på hösten 1948. Ett år senare är 
det 40 lag i ligan i tre serier, A, B, C –  200 medlemmar. Starttid för 
spelet börjar kl 19.30.

1958  Klubben fyller 10 år. 108 lag i ligan, 400 medlemmar.

1960 Klubben flyttar till Regeringsgatan 82 efter en lång rad av tillfälliga 
lokaler. Bordsavgiften var 3 kronor exakt lika mycket som det kos-
tade att gå på bio.

1964 Plattliret spelas för första gången Peter Backlund och P-O Sundelin 
vann. Budlådan användes för första gången då.

1968 Klubben fyller 20 år. 70 lag i ligan, 300 medlemmar.

1969 Klubben flyttar till  Kristinehovsgatan 10. 

1972 55 lag i ligan, Bridgeskolan startas av Ulf Cederborg m fl.

1978 Klubben fyller 30 år. Dagbridgen startar med partävlingar under 
dagtid.

1979 130 lag i ligan, 800 medlemmar, klubben flyttar till S:t Eriksgatan 49.

1988 Klubben fyller 40 år, 150 lag i ligan, 1000 medlemmar, Julkul spelas 
för första gången på initiativ av Lennart Algard.

 
1994 Klubben flyttar till Ahlströmergatan 1. I maj 1995 införs rökförbud  i 

spellokalen. 1996 flyttas starttiden i ligan till 18.30.

1997   Egen hemsida på internet. D-serien startar.

1998 Klubben fyller 50 år, 170 lag i ligan, 2 000 medlemmar. Antalet kurs-
deltagare är ca 1200 per år i Bridgeskolan. 

2000 Klubben flyttar till Kronobergsgatan 12. Katharina Midskog startar 
en bridgebutik i lokalen.

2006 Bridgemate införs vid klubbens partävlingar.

2008 Klubben fyller 60 år, 240 lag i ligan, 2 500 medlemmar. Bordsavgiften  
i ligan 60 kronor. Biobiljettpris 90 kronor. 

Medlemsavgiften
2008-2009

Svensk Bridge kommer att 
skicka ut inbetalningskorten 
för säsongen 2008-2009 i maj. 
Medlemsavgiften ska vara 
betald 1 juli. De senaste åren 
har det varit mycket extra 
arbete för tävlingsledarna och 
kassören med medlemsavgifter 
för de medlemmar som missat 
att betala sin medlemsavgift till 
förbundet före ligastarten, så 
därför inför vi hårdare regler 
till nästa säsong. Är medlems-
avgiften inte betald så tar vi 
ut en administrationsavgift 
på 100 kronor och inkasserar 
500 kronor i stället för 400 när 
betalning sker till funktionär i 
lokalen

Klubbavgift för de medlemmar 
som är representationsmedlem-
mar i annan klubb fortsätter vi 
att ta emot, men vi kommer att 
skicka ut inbetalningskort i god 
tid så även detta bör minska. }  
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Svepet
U P P M ä r K S A M h E T

i detta nummer skriver 
jag om hur man kan 
bli uppmärksammad. 
Börjar med några killar 
som lagt ut ett klipp 
på YouTube sedan om 
synergier och korståg 
för att avsluta med att 
pengar kan faktiskt 
köpa publicitet.

Thomas Larsson - Stockholm

Uppmärksamhet kring spel
Arrangörer av bridgens dag och 
andra aktiviteter som vi jobbar med 
brukar ibland klaga över dålig upp-
märksamhet. Titta på dessa killar 
som med enkla medel fattar vad det 
går ut på:

http://www.youtube.com/
watch?v=r1dm1-BAnQg

Eller gå in på YouTube och sök på 
Cardplay så får du upp den.

Ett annat kortspel
Många har skrivit om poker under 
detta årtusende men jag vill slå ett 
slag för andra kortspel med. Det finns 
ett svenskt spel med enligt många 
ett mycket bra spelsystem som har 
gemensamma beröringspunkter med 
t.ex. Magic.  Att metallrockarna Ham-

merfall använder sig av deras motiv i 
backdrop:en på scen är bara bonus. 
Spelet? Draim heter det, läs mer på 
http://draim.com

Syskon.nu
För er som inte har upptänkt denna 
site så kan jag rekommendera ett 
besök. Titta framförallt på budpro-
blemet. Den som varit mest ihärdig i 
sin predikan att bjuda på skitkort är 
Janne Lagerman. Han har gjort till 
sitt personliga korståg :-) Se nedan 
på ett av hans budlägen:

Ni är i zon mot ozon. Partnern öppnar 
med 1], nästa säger pass. Vad blir 
ditt bud?

Några kommentarer: Börjar bli trött-
samt. När ska du ge dig? Stenen blir 
INTE blötare trots att Du spottar på 
den ihärdigt.

Janne skriver: Ok. Detta var den 
sista omgången problem(?) i denna 
kategori. Håller med om att det blir 
lite tjatigt. Det kommer ju en eller att 
par sådana givar i varje match verkar 

det som. Jag håller iofs ögonen öppna 
efter dom. På denna giv var det 
620/650. Ingen bra utgång som kunde 
straffas, men hem gick det.

Det är nästan så man blir sugen att 
starta en serietävling med Janne som 
tävlingsledare.

Stockholmsjuniorerna
De har fått en ny logga och en egen 
blogg. Payoffen lyder ”Jobbar för att 
öka antalet bridgejuniorer i Stock-
holm”. Fint det stödjer jag genom 
att göra reklam om adressen där du 
hittar en del trevliga givar: http://stoj-
bridge.blogspot.com

The 1st Warren Buffet Cup
Under 2007 spelades en bridgetävling 
nämnd efter en av största bidragsgi-
varna till Bridgen, Warren Buffet. 
Uppställningen såg ut som följer:

Europa
Tom Hanlon/ Hugh McGann, Jason 

and Justin Hackett, Sabine Auken/
Daniela von Arnim, Geir Helgemo/
Tor Helness, Norberto Bocchi/Gior-

	 	 [	 D	10	5	2
	 	 ]	 10	7	2
	 	 {	 kn	9	2
	 	 }	 10	9	3

	 	 67%	 Pass
	 	 13%	 1	[
	 	 5%	 1	NT
	 	 1%	 2	}

Janne vill uppmärksamma på att 
det lönar sig att bjuda på skit-
kort. Om och om igen...
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Läs även Tommys brid-
geproblem i Aftonbladet 
och Svd. Försök först 
innan du kikar i facit på 
sidan 15.

Tommy har alltid några klurighe-
ter till dig i varje nummer av pass 

Warren Buffet spelar bridge 
med Bill Gates. Warren var 1997 
rankad som den tredje rikaste 
personen på jordklotet efter 
Mexikanen Carlos Slim Helú och 
just det, Bill Gates.

Tommy Gullberg - Nacka

Tommys luriga

Utspel: Spaderknekt

Hur tänker ni er hemgång, när Öst 
lovat minst fyra klöver och sticker 
spaderknekt med damen?

1. Öst [ 5 4 3
Nord-Syd ] 6 5 4
  { kn 4
  } E 5 4 3 2

   ¤
  [ E K 8
  ] E K 7
  { D 7 6 5 2
  } K D
 
	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
   1 } D
 pass 1 ] pass 1 NT
 pass 2 NT pass 3 NT
 pass pass pass

Utspel: Klövertio
Efter trumfstöd modell Stenbergs 
visar Syd minimum.

Hur tänker ni er hemgång?

2. Syd [ D 6 5 4
Ingen ] E 3
  { K 5 4
  } K kn 4 3

   ¤
  [ kn 10 9 8 7
  ] D 8
  { E 6
  } E D 9 8

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
    1 [
 pass 2 NT* pass 3 [*
 pass 4 [ pass pass
 pass

Utspel: Hjärterfyra, udda enligt 
10-12
Syd berättar om 22-24 hp med den 
inledande reläsekvensen. Därefter 
undersöker Nord om hjärtern kan 
vara aktuell som trumf.
Rutern erbjuder ett garanterat 
åttonde stick. I vilken färg söker ni 
det nionde?

3. Syd [ 6 5 4 2
Ingen ] K 3
  { K 6 3
  } 7 6 3 2

   ¤
  [ E K 7
  ] E D 2
  { D 10 4 2
  } E K 5

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
    2 }*
 pass 2 {* pass 2 NT
 pass 3 }* pass 3 {*
 3 NT pass pass pass

gio Duboin, Jan Jansma/ Louk Ver-
hees

USA
Bob Hamman/ Paul Soloway, Jill 

Levin/Jill Meyers, Zia Mahmood/
Roy Welland, Fred Gitelman / Geoff 
Hampson, David Berkowitz/Larry 
Cohen, Bobby Levin/Steve Wein-
stein

Tävlingen spelades i tre omgångar. 
En av varje inom disciplinerna lag, 
par och individuellt. Alla spelades 
som board-a-match (vinst – oavgjort 
– förlust) som sedan gjordes om till 
Buffet poäng vilket blev tre poäng 
för varje vunnen match, två för varje 
match i par och ett poäng för vunnen 
match individuellt. 

Européerna troddes ha ett övertag 
eftersom det var fasta rutinerade som 
de ställde upp med. USA vann batal-
jen med 66-43. Nu ser vi fram emot 
nästa drabbning i USA 2008 och jag 
tänker följa raman om det blir en 
sådan. Har inget emot om detta ini-
ativ tas av någon i Sverige och håller 
detta på t.ex. Casino Cosmopol. Sve-
rige mot Norge eller Danmark. }
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ProAm 19/3
18.30 på S:t Erik!

Den 19:e mars arrangerar STOJ 
ProAm igen! Förra året var 
intresset att få spela med lands-
lagsspelare och proffs enormt. 
Förhoppningen är att det ska bli 
en ännu bättre och roligare täv-
ling den här gången! På STOJ:s 
hemsida kommer vi snart att 
lägga upp namnen och priserna 
på de tillgängliga proffsen. Man 
kan naturligtvis även välja att 
spela med sin ordinarie part-
ner, för en billigare penning. 
Anmälan och betalning ska ske 
senast en vecka innan tävling. 
Efter spelet blir det en stunds 
eftermingel för de som vill 
stanna och analysera brickor.

ProAm sponsras av S:t Erik och 
Katt-Bridge

Länk till STOJ:s hemsida finns 
på S:t Erik, eller gå direkt till 
stojbridge.blogspot.com

Fredagsbridgen

Juniorbridge 
fredagar 1500-1830

Det är ingen tävling så man 
kan komma senare, eller 
bara stanna en liten stund. Vi 
spelar avslappnad bridge, där 
meningen är att man ska få lära 
sig och utveckla sitt spel i lugn 
och ro.

Alla juniorer är välkomna, 
nybörjare som rutinerade. 
Det finns alltid fika, som STOJ 
bjuder på. }

Johan 
nilsson

–  h E d E r S M E d L E M

Johan Nilsson avtackades för sin tid 
i styrelsen ligaonsdagen den 16 janu-
ari.

Under 16 händelserika år har 
Johan avsatt en stor del av sin fritid 
till förmån för klubben, först som 
kassör, senare som IT-ansvarig och 
slutligen som ordförande. Såvitt känt 
har ingen i klubbens 60-åriga historia 
jobbat så länge i styrelsen som Johan. 
Under perioden har medlemsantalet 
ökat från 800 till 2200 och klubben 
har bytt lokal två gånger. Av lag-
kamraten och whiskykännaren Ola 
Stavås blev vi tipsade om att Johan 
nog skulle uppskatta lite fin whisky. 
Med Olas hjälp blev det då dels en 
16 år gammal whisky, dels en flaska 
från Johans födelseår att ta fram en 
gång om året och tänka på tiden i sty-
relsen. 

Styrelsen tyckte vidare att om inte 
Johan är en värdig hedersmedlem, 
vem skulle då någonsin kunna utses? 
}

BK S:T ERIK

HEDERSMEDLEM

Tack
för betydande insatser.

16 januari 2008

Johan Nilsson

Information från TK
Häng- och extramatcher
P.g.a. att lokalen är fylld till brist-
ningsgränsen på tisdags- och 
onsdagskvällar kan vi tyvärr inte 
ta emot häng- eller extramatcher 
på kvällstid dessa dagar. 
Ny C-Serie på måndagar
För att minska trängseln på ons-
dagar så kommer vi starta en 
C-Serie på måndagar till hösten. 
Det under förutsättning att till-
räckligt stort intresse finns, vi 
vill ha minst 12 lag till serien.
Utlottning till klubbfesten
Vi har under våren lottat ut 100 
biljetter till klubbfesten (värde 
300:- st.) till 50 st. olika lag. }

Anette 
jobbar på!

Noomi Hebert - Stockholm

Som vi tidigare skrivit om i PASS 
är Anette Ekman kvinnan bakom 
det nya cafét på klubben - Café 

Harmoni. Så här 
några månader 
efter övertagan-
det frågade PASS 
hur det gick.

- Det här är 
så roligt, säger 
Anette mellan en 
espresso och en 

paj. Det har varit en massa jobb, 
det ska jag inte förneka, men otro-
ligt kul!

De felsta PASS pratat med 
verkar tycka att det nya fiket fung-
erar bra. Ett par klagar på för svagt 
kaffe (medan andra kanske tycker 
det är aningen starkt).

- Fast skulle det inte vara någon 
slags miljöprofil på kafeterian? 
undrar en spelare och hytter med 
en plastmugg som det numera ser-
veras vatten i.

- Dom här eländiga muggarna 
får gärna försvinna! }
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Facit till Tommy
Gullbergs luriga

	 	 [	 5	4	3
	 	 ]	 6	5	4
	 	 {	 kn	4
	 	 }	 E	5	4	3	2
[	kn	10	9	7	2	 	 	 [	D	6
]	kn	9	3	2	 	 	 	 ]	D	10	8
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}	9	 	 	 	 }	kn	10	8	7	6
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	 	 {	 D	7	6	5	2
	 	 }	 K	D

Utspel: Spaderknekt
Hur tänker ni er hemgång, när Öst 
lovat minst fyra klöver och sticker 
spaderknekt med damen?

För hemgång fordras rimligen att 
rutern sitter 3-3 och att Öst har ess 
och kung. Hela given:

Tag utspelet och spela ruter till knekt 
och kung. Vinn spadervändan och 
fortsätt med klöverkung, som ni 
sticker med bordets ess. Ruter mot 
handen godspelar sedan den färgen 
för tre ruterstick och två toppstick 
vardera i de övriga färgerna.
Vänder Öst med klöver första gången 
han kommer in, vinner ni på bordet 
och spelar ruter upp mot handen.

1. Öst [ 5 4 3
Nord-Syd ] 6 5 4
  { kn 4
  } E 5 4 3 2

   ¤
  [ E K 8
  ] E K 7
  { D 7 6 5 2
  } K D
 
	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
   1 } D
 pass 1 ] pass 1 NT
 pass 2 NT pass 3 NT
 pass pass pass

Utspel: Klövertio

Efter trumfstöd modell Stenbergs 
visar Syd minimum.

Hur tänker ni er hemgång?

Väst hotar att ta en klöverstöld. Då 
kan det bli straff i kontraktet. För att 
om möjligt tvinga sig till en hjärterfa-
vör, ska Syd eliminera rutern innan 
han börjar dra ut trumfen. Hela 
given:

När Öst kommer in på trumfess ger 
han Väst en stöld. Efter spaderkung 
följer sedan hjärterfavör denna gång, 
när Syd förtjänstfullt eliminerat 
rutern.

2. Syd [ D 6 5 4
Ingen ] E 3
  { K 5 4
  } K kn 4 3

   ¤
  [ kn 10 9 8 7
  ] D 8
  { E 6
  } E D 9 8

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
    1 [
 pass 2 NT* pass 3 [*
 pass 4 [ pass pass
 pass

	 	 [	 D	6	5	4
	 	 ]	 E	3
	 	 {	 K	5	4
	 	 }	 K	kn	4	3
[	K	3	2	 	 	 	 [	E
]	K	7	6	5	2	 	 	 	 ]	kn	10	9	4
{	kn	10	3	2	 	 ¤		 {	D	9	8	7
}	10	 	 	 	 }	7	6	5	2
	 	 [	 kn	10	9	8	7
	 	 ]	 D	8
	 	 {	 E	6
	 	 }	 E	D	9	8

Utspel: Hjärterfyra, udda enligt 
10-12

Syd berättar om 22-24 hp med den 
inledande reläsekvensen. Därefter 
undersöker Nord om hjärtern kan 
vara aktuell som trumf.
Rutern erbjuder ett garanterat 
åttonde stick. I vilken färg söker ni 
det nionde?

Satsa på rutern. Den kan sitta 3-3 
eller så kan rutertio ge er det extra-
stick ni behöver.

Tag utspelet på handen och inled 
ruterbehandlingen med damen! Hela 
given:

Öst vinner och fortsätter med hjärter 
till kung. Ni inkasserar ruterkung, 
som fäller knekten denna gång. 
Faller inte ruterknekt, har ni tillfälle 
att spela upp mot rutertio för hem-
gång, när Öst har ruterknekt eller när 
färgen sitter 3-3. }

3. Syd [ 6 5 4 2
Ingen ] K 3
  { K 6 3
  } 7 6 3 2

   ¤
  [ E K 7
  ] E D 2
  { D 10 4 2
  } E K 5

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
    2 }*
 pass 2 {* pass 2 NT
 pass 3 }* pass 3 {*
 3 NT pass pass pass

	 	 [	 6	5	4	2
	 	 ]	 K	3
	 	 {	 K	6	3
	 	 }	 7	6	3	2
[	D	10	8	3	 	 	 	 [	kn	9
]	kn	9	8	5	4	 	 	 	 ]	10	7	6
{	kn	5	 	 ¤		 {	E	9	8	7
}	kn	9	 	 	 	 }	D	10	8	4
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	 	 ]	 E	D	2
	 	 {	 D	10	4	2
	 	 }	 E	K	5
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Posttidning B

Avsändare:
BK S:t Erik
Box 49116
100 28 Stockholm

Tips och råd från alla håll
o M  B r i d G E S h o P P E n

skulle intervjua honom under brid-
gefestivalen i franska Juan-Les-Pins. 
Efter intervjun gav han mig i present 
sin senaste bok ”Ma vie au bridge” 
(Mitt liv i bridgen). Bridgerecensen-
terna beskriver denna bok som ”en 
sensuell förförelse och delad pas-
sion”. Sharif blandar virtuosa spel-
föringar och makalöst försvar med 
casinoatmosfär, flörtiga kvinnliga 
blickar och 
episoder om 
fusk på hög 
nivå. Jag 
läste boken 
om och om 
igen och som-
nade på kväl-
larna med 
Omar Sharif 
i famnen.

Det finns brist på sensuella bridge-
böcker i vår butik, men det är gott 
om läromedel för dem som befinner 
sig i början av sitt bridgeäventyr. 
Man kan få tips om nya konventio-
ner och system, förbättra sin skvis-
teknik och sina utspel. Det är också 
en bra idé att lära sig en mera avan-
cerad bridgeterminologi. Då känner 
man sig inte otillräcklig vid bordet, 
när folk pratar om t. ex. kvantitativa 
bud eller attityd-utspel. På tävlingen 
”julkul” mötte vi ett dampar, som 
just hade avslutat sin första termin i 
bridgeskolan. Vi hade tappat bort vår 
deklaration under tävlingens gång 
och bad dem att fråga om någonting 
var oklart. 

Jag har bara en fråga, sa den ena 

damen. Spelar ni dubbel Stayman?
Nej.
OK, tack. Det var det enda som var 

intressant.
Det är alltid bra när man låter påläst 

och självsäker vid bordet. Sådant kan 
man lära sig från alla de roliga brid-
geböcker som säljs i butiken. Huvud-
personerna är ibland munkar eller 
djur från menageriet. Brickorna är 
lärorika och dialogen underhållande.

Har man skaffat sig en ordinarie part-
ner med samma ambitioner kan man 
till att börja med köpa boken ”Part-
nership Understanding”. I fas två 
av bridgesamarbetet siktar många 
på två andra böcker från butiken: 
”Murder at the bridge table” och ”I 
shot my bridge partner”.

Katarina tar fram statistik och 
väljer några storsäljare bland de 
270 titlarna som finns på lager. ”The 
Official Encyclopedia of Bridge” som 
innehåller 894 sidor är slutsåld. ”Clas-
sic Kantar” säljer som smör. Många 
är förtjusta i  ”How to play bridge 
with your spouse and survive”

Jag är alltid imponerad när jag ser 
folk som kommer till klubben med 
en bridgebok under armen, säger Per 
Wingborg.

Så nu vet ni det! Ta en bok med er 
även på klubbfesten den 5 april då 
köket bjuder på bland annat choklad-
ganache. Förresten, är det någon som 
vet vad chokladganache betyder? 
Stavar man ordet med sch på slutet 
då är det solklart vad köket förbere-
der åt oss. Vi kommer att smaska i 
oss hästkött med chokladtoppning. }

S:t Eriks medlemmar 
är lyckligt lottade män-
niskor. Vilken annan 
bridgeklubb i världen 
erbjuder en egen brid-
geskola med kurser på 
alla nivåer fem dagar 
i veckan, experter 
för goda råd på plats 
och dessutom en egen 
bokshop?

Elena Ström - Solna

Katarina Midskog driver butiken 
tillsammans med några sakkunniga 
”butiksassistenter”. Det är öppet 
måndag till torsdag en timme före 
ligaspel, men man kan också ringa 
och beställa tid någon annan dag i 
veckan.

Utbudet är stort och litteraturen är 
på svenska och engelska. Vem köper 
vad i bridgebutiken?

En snabb enkät bland folk på klub-
ben visar att mindre rutinerade brid-
gespelare läser ”How to become a 
bridge expert” medan de som redan 
är experter köper boken ”Why you 
lose at bridge”. 

Jag läser bridgeböcker bara för 
nöjes skull nuförtiden, säger stormäs-
taren Kalle Persson. 

Och visst finns det massor av läs-
ning för dem som redan vet en hel del 
om spelet. Jag kommer ihåg mitt möte 
med Omar Sharif för 20 år sedan. Jag 


